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7 dones
Lydie SaLvayre

18 €

Criticar el text
Joan r. veny-MeSquida

18 €

Peguera i l'home de gel
raMon SoLer

25 €

Quan volien silenciar-me
Wifredo eSpina

18 €

Lladres d'infanteses
enric LarreuLa

9 788499 756905

15€
9 788499 757100 9 788499 756912 9 788499 756868

9 788499 756974

Jardí francès
pere rovira

15 €

Piulades al vent
cinto BuSquet

10 €

Ell i l'altre
antoni Munné-Jordà

17 €

El gran silenci
MarceL capeLLadeS

9 788499 756721

15€
9 788499 756837 9 788499 756899 9 788499 756783

Ser-ho o no 
Jean-cLaude GruMBerG

9 788499 756844

9€

2a edició

Viatge a la Via Catalana
t. StruBeLL i n. franqueSa

9,95 €

Lleida, ahir i avui
v. vidaL i J. franciSco

20 €
9 788497 792110

Panteons i tombes
del cementiri de Lleida

dd.aa

16 €
9 788499 756882

9 788497 794114



 
història

Lladres d'infanteses
Una vida al Tribunal Tutelar 

de Menores
Enric LarrEuLa VidaL 

Lladres d’infanteses és la transcripció de la terri-
ble experiència real d’una dona que a finals dels 
quaranta, de petita, en perdre la mare, va anar a 
parar al Tribunal Tutelar de Menores. De gran va 
explicar amb detall els records d’aquelles vivències 
a l’autor com a denúncia d’una època fosca en què 
les institucions que més havien de protegir les cria-
tures eren qui més les maltractaven.

Inclou una desena de fotografies 
del Tribunal de Menores

coL·Lecció GuiMet, 207

ISBN: 978-84-9975-690-5

168 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Història de Catalunya

1. Relat basat en fets reals d'uns episodis cruels 
de l'exili que l'autor relata amb la mateixa duresa.

2. La voluntat de l'autor és abordar la realitat i la 
complexa problemàtica passada i futur del Tribu-
nal de Menores, de la mà d'un testimoni d'algú 
que va entrar al Tribunal de Menores als 4 anys. 

3. TV3 ha donat molta cobertura a aquesta te-
màtica, amb els documentals Els nens perduts 
del franquisme, Torneume el meu fill i Els inter-
nats de la por.

4. La protagonista vol mantenir-se en l’anonimat. 
Malgrat això, l’autor vol fer moltes presentacions.

5. Enric Larreula: “La història d’aquestes nenes 
no pot quedar silenciada. Van viure un infern.

Altres títols de la col·lecció:

Pagès Editors. C/ Sant Salvador, 8. 25005 Lleida 
Tel.: 973 23 66 11 · Fax: 973 24 07 95

www.pageseditors.cat  ·  editorial@pageseditors.cat

Comandes:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com 

www.nusdellibres.com

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

NOVETAT

9 788499 756905

9 788499 750927 9 788499 755564

Enric Larreula Vidal (Barcelona, 1941). 
Va fer feines diverses fins que es va de-
dicar a ensenyar la llengua catalana. Va 
ser professor de didàctica de la llengua 
a la Facultat de Ciències de l’Educació 

de la UAB. Ha escrit molts llibres per a 
infants, joves i adults, de contes, novel·les, po-
esia i assaig.



 
memòries

Quan volien silenciar-me
Memòries d'un periodista inconformista

WifrEdo Espina

Memòries on s'explica l’ampla projecció social de 
la seva trajectòria de periodista disconforme amb 
quasi tot: des de l’ofec d’una dictadura inacabable, 
fins a una democràcia imperfecta, inacabada o traï-
da. L’autor hi narra l’expulsió política del diari Au-
sona, el “hay que desespinizar El Correo Catalán”, 
les amenaces de mort, la censura d’articles, els 
fallits intents de compra. També hi explica qües-
tions personals i l’esperança que la seva tasca hagi 
aportat un gra de sorra significatiu a un periodisme 
més lliure i independent. També hi apareixen per-
sonalitats il·lustres amb les quals l’autor s’ha creuat
al llarg de la seva vida professional. Tot plegat, 
ofereix una crònica del nostre passat i del nostre 
present, escrita amb una prosa directa i sincera, 
on la ironia i el sarcasme es barregen amb escenes 
d’impacte i consideracions transcendentals.

coL·Lecció GuiMet, 209

ISBN: 978-84-9975-710-0

306 pàgs.

Rústica amb solapes

17 x 24 cm

PVP: 18,00 €

Dietari, Periodisme

1. Wifredo Espina ha complert 80 anys i 
enguany se li vol fer un homenatge.

2. Hi apareixen personatges com Ar-
tur Mas, Pasqual Maragall, Jordi Pujol i 
Adolfo Suárez. 

3. Wifredo Espina: “En aquest llibre, 
m’hi despullo l’ànima. Més que qües-
tions personals, hi trobareu una crònica 
política, amb escenes d’impacte”. 

4. L’autor ha rebut, entre altres, la Plo-
ma d'Or per la UAB i la Medalla d'Or del 
Col·legi d'Advocats de Vic.
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Wifredo Espina fou considerat l’enfant terrible de la 
premsa. Va dirigir el diari Ausona i els setmanaris Crí-
tica i Revista. Va ser sotsdirector d’El Correo Catalán, 
on va publicar “Cada cual con su opinión”, una famo-
sa i influent columna que li va suposar greus proble-
mes. Ha col·laborat com a articulista a La Vanguar-
dia, l’ABC, la Hoja del Lunes, Ya, E-Notícies, Diario 
Crítico, El9Nou, i Destino. Va impulsar la introducció 
del Secret professional i la Clàusula de Consciència a 
la Constitució del 1978. El 1987, va fundar el Centre 
d’Investigació de la Comunicació. També ha creat les 
Converses a la Pedrera i els Premis a la recerca en 
Comunicació. Col·labora habitualment en una dese-
na de periòdics catalans i espanyols. 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 756905 9 788499 755564

9 788499 757100



 
novel·la

Peguera i l'home de gel
ramon soLEr riba

Paraules que els protagonistes expressen en dife-
rents paràgraf del llibre:

“La felicitat d’un mateix, consisteix en gaudir 
d’allò que es té i sentir-te lliure per a poder deci-
dir el que vols.”
“La frontera d’un home entre el bé i el mal, és en 
el cor de cadascú.”
“La vida m’ha ensenyat que estar content tenint 
poc, és difícil, ara tenint molt, impossible.”
“Les coses importants de la vida, són gratuïtes.”
“No malgastis el temps, que aquest no es recupe-
ra i després el pots trobar a faltar! Que les foteses 
de la vida no et facin perdre el camí i lluita pel teu 
somni!”
“No sé que em fa més por, si tornar-te a veure o 
no veure’t mai més.”
“Perquè una relació no acabi, mai hauria de co-
mençar.”
“Tenir la llibertat de decidir, és un fet que sempre 
depèn d’un mateix.”

coL·Lecció Lo Marraco, 299

ISBN: 978-84-9975-691-2

670 pàgs.

Rústica

17 x 24 cm

PVP: 25,00 €

Literatura catalana

1. Ramon Soler: “Peguera és una història 
d’amor que, per desgràcia, va passar de 
veritat”.

1. Segon volum de la trilogia; el primer vo-
lum fou editat el 2011 i el tercer encara no 
està publicat.

2. Novel·la històrica que s'endinsa en la guerra 
civil, amb personatges ficticis però basada en 
fets i escenaris reals, com el poble de Pegue-
ra, Barcelona o alguns indrets del Bergadà.  
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Ramon Soler i Riba, nascut al Guixa-
ró, casat, pare de tres fills. Treballa a la 
fàbrica tèxtil de Viladomiu Nou i viu a 
Gironella. Ha escrit diferents llibres so-
bre història i novel·la històrica. Peguera 

i l’home de gel es el segon llibre de la 
trilogia de Peguera i la continuació de Peguera,
l’ànima d’un poble.

Altres títols de l'autor: 

9 788499 750644

9 788499 756912

9 788479 352844



 
novel·la

7 dones
LydiE saLVayrE

Set dones. Set il·luminades per a qui l’escriptura no 
és un complement de l’existència sinó la mateixa 
existència. Set obres que han marcat amb la seva 
força i la seva bellesa l’escriptura de Lydie Salvayre 
i que han estat decisives en la seva vida d’autora. 
Set recorreguts vitals, la major part dolorosos. Les 
set protagonistes del llibre són set escriptores que 
són d’un altre món, que són d’un altre temps, però 
les paraules de les quals parlen encara a les nos-
tres boques per poc que consentim a mantenir-les 
vives: Emily Brontë, Djuna Barnes, Sylvia Plath, Co-
lette, Marina Tsvetàieva, Virginia Woolf i Ingeborg 
Bachmann. Són set dones per a les quals amb viure 
no n’hi ha prou, que no es protegeixen, que esti-
men amb bogeria, per a elles escriure és dolor, ne-
cessitat, ànsia, una felicitat mai aconseguida. Set 
dones per qui la vida fou una lluita per escriure, 
per existir com a autores però també com a dones.

coL·Lecció Lo Marraco BLau, 29

ISBN: 978-84-9975-686-8

232 pàgs.

Rústica amb solapes

13,5 x 21 cm

PVP: 18,00 €

Literatura autors estrangers

1. 7 dones parla de l’univers femení i d’algunes 
de les seves representants literàries més im-
portants. L’escriptora en ressegueix els im-
pulsos, les angoixes i els entrebancs a través 
del seu destí tràgic.

2. Es plantegen molts interrogants, als quals 
Lydie Salvayre intenta donar resposta.

3. Autora guanyadora del Premi Goncourt 
2014 de França.

4. Àngels Santa: “El llibre és una doble lluita: 
per existir com a autores i per existir com a 
dones”.
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9 788499 756820

Lydie Salvayre (Autainville, 1948) és una 
escriptora i dramaturga francesa d’origen 
català i andalús. Va començar a escriure en 
revistes a finals de la dècada dels 70. Ha 
publicat una vintena de llibres i ha rebut els 

premis Hermès du Premier Roman per La Déclara-
tion, Novembre per En companyia dels espectres i 
François-Billetdoux per BW. Algunes de les seves 
novel.les han sigut adaptades al teatre. Publicà 7 
femmes el 2013. Amb Pas Pleurer va guanyar el 
Premi Goncourt l’any 2014 i va obtenir un notable 
èxit de crítica i de lectors.

Altres títols de la col·lecció: 

9 788497 7967299 788499 754581 9 788497 796736
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religió

Marcel Capellades Ràfols (Sant Pau 
d’Ordal, 1952). Jove deixeble del 
pare Estanislau Maria Llopart, l’ermità 
de Montserrat, el 1974 l’acompanya 
al Japó per iniciar-hi una experiència 
eremítica a les illes de Nagasaki. Qua-
tre anys després retorna a Catalunya i 

entra a la cartoixa de Montalegre, des d’on serà 
enviat a la Grande Chartreuse. Monjo sacerdot, 
actualment viu en la solitud de Sant Salvador de 
Bellver, al recer d’una església romànica restau-
rada amb l’ajuda d’amics. Ha publicat Viatge a 
la terra de Jesús (2011) i Pare Estanislau Maria 
Llopart, el monjo, l’ermità (2013).

coL·Lecció proSeS, 99

iSBN: 978-84-9975-672-1

122 pàgs.

Rústica amb solapes

15 x 24 cm

PVP: 15,00 €

Cartoixes, Monestirs

1. Volum que permetrà conèixer l'estil 
de vida de la Cartoixa de Montalegre.

2. Llibre escrit amb la voluntat d'agraïr la 
profunda felicitat que ha trobat l'autor 
en el silenci de la cartoixa.   

Altres títols de la col·lecció:

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

9 788497 798921

9 788499 756721

El gran silenci 
marcEL capELLadEs

El gran silenci ens fa entrar dins el món secret i des-
conegut del desert cartoixà. Un món i una vida pre-
servats gelosament durant nou-cents anys. La car-
toixa se sap portadora d’una tradició de gairebé dos 
mil anys, iniciada per sant Antoni Abat, el pare dels 
monjos del desert. L’autor, coneixedor vivent del 
desert cartoixà, ens introdueix dins el més íntim de 
l’esperit de la cartoixa, i ens fa sentir, palpar, tastar, 
i fins potser experimentar quelcom del goig espiri-
tual dels monjos del gran silenci. Se’ns hi obre una 
possibilitat: entrar dins aquest silenci, obrir els ulls a 
l’Invisible i veure el món en la Llum immaterial. Una 
aventura, fins i tot l’única veritable aventura. I és a les 
teves mans, a l’abast del teu cor.



 
narrativa

Ell i l'altre
Dietari d'anada i tornada

antoni munné-Jordà

L’any 2009, en unes circumstàncies que li impossibili-
taven emprendre cap obra nova, A. Munné-Jordà va
iniciar la transcripció a l’ordinador del mecanoscrit 
d’un dietari de 1978. Transcrita la primera anotació, 
es va adonar que no es podia reconèixer en aquell 
jove que trenta anys enrere estava a punt de com-
plir trenta anys, de publicar el primer llibre i d’anar 
a la Xina. Així es va iniciar un diàleg impossible en-
tre «ell i l’altre», entre les restes de l’home actual i 
el minyó que experimentava en tots els camps, del 
dibuix a la poesia, del teatre a la narració, passant 
per tota mena de paradisos artificials, en un any ple 
d’esdeveniments que encara ens condicionen.

coL·Lecció proSeS, 100

ISBN: 978-84-9975-683-7

200 pàgs.

Rústica

15 x 24 cm

PVP: 17,00 €

Memòries, dietari

1. Sota la forma de la desarticulació d’un 
dietari, enriquit amb un seguit de dibuixos 
i textos inèdits, Ell i l’altre ens ofereix la 
prosa més íntima i nua de l'escriptor.  

2. És un autor consolidat dins del món de la 
literatura catalana. Ha guanyat, entre altres, 
el premi Juli Verne de Ciència-Ficció del 
Cercle de les Arts i les Lletres d’Andorra.

3. Antoni Munné-Jordà: “La revisitació 
d’un any decisiu: 1978”.
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Antoni Munné-Jordà és un escriptor que des 
de 1982 també s’ha dedicat a «estructurar un 
espai visible per a la narrativa catalana de ci-
ència-ficció, reivindicant-ne la història i promo-
vent-ne el conreu», que va participar en la fun-
dació de la Societat Catalana de Ciència-ficció 
i Fantasia i que actualment dirigeix la col·lecció 
«ciència-ficció» de Pagès editors.

Altres títols de l'autor: 

9 788499 756837

9 788497 796460 9 788479 352219 9 788497 790994



 
religió

Piulades al Vent
Pensaments d'un captaire de l'Esperit

cinto busquEt

Piulades al Vent és un text breu, en plena sinto-
nia amb l’època que ens ha tocat viure, però és 
un llibre amarat de saviesa, ordit per un enfilall 
de pensaments que gairebé es poden qualificar 
de màximes sapiencials. (...) Pertany al gènere de 
l’aforisme, perquè cada piulada conté un pensa-
ment sintètic i il·luminador que obre una finestra 
nova per on mirar la mateixa realitat quotidiana, 
la mateixa de sempre, però amb uns altres ulls. El 
text traspua nítidament la fe que nodreix l’autor, la 
seva relació personal i intransferible amb el Crist, 
el pilar que estintola la seva existència, però, a la 
vegada, l’aroma que desprenen aquestes piulades 
tenen profundes ressonàncies orientals, especial-
ment budistes (del pròleg de Francesc Torralba).

coL·Lecció narrativa, 86

ISBN: 978-84-9975-689-9

138 pàgs.

Rústica amb solapes

10,5 x 15 cm

PVP: 10,00 €

Filosofia religiosa

1. El llibre afronta les qüestions del viure: el 
dolor, la mort, el naixement, l’envelliment, 
la malaltia, la por, el fracàs, el treball, el 
temps i el silenci. 

2. Piulades al vent és un petit gran llibre. Re-
cull aquells pensaments que l’autor ha piu-
lat a través de la xarxa i ofereix una reflexió 
pausada i madura sobre la fe, el sentit de la 
vida i l’existència de Déu. 

3. Cinto Busquet ha estat professor a 
l’ISCREP de Barcelona. 
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Cinto Busquet (Girona 1961), va espe-
cialitzar-se en Teologia de les Religions 
al Japó i a Itàlia, on va viure respectiva-
ment disset i vuit anys. Capellà i mem-
bre del Moviment dels Focolars, ha 
treballat al Bisbat d’Urgell (2010-2015) 
i actualment exerceix el seu ministeri al 
Bisbat de Girona. En català, ha publicat 
A l’Orient a l’Occident (2011) i Cami-
nant Endins (2006). 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 756899

9 788499 750453

Pròleg de Francesc torralba

Il·lustracions de Perico Pastor



 
Poesia

Jardí francès
De Villon a Rimbaud

pErE roVira

Jardí francès. De Villon a Rimbaud conté poemes de 
vint-i-cinc autors dels quatre segles que hi ha entre 
aquests dos noms. Els he triat seguint el criteri del 
gust, el qual s’ha deixat convèncer de vegades per 
la singularitat, l’extravagància o la diversió, i tots 
els poemes els he traduït perquè m’agradaven, per 
un motiu o altre. He procurat traduir-los sent fidel 
a la poesia, que és el que compta: en la traducció 
d’un poema només hi ha poesia si el resultat tam-
bé és un poema. Quasi mai tan bo com l’original, 
és cert, però un poema. Aquest propòsit és deses-
perant, perquè molt rarament s’arriba on es volia 
arribar, però la humilitat que el traductor necessita 
no faria res de bo sense l’ambició. Ja sabem el que 
passarà quan traduirem Villon, Baudelaire o Ner-
val, sabem que sempre quedarem lluny d’ells, però 
hem d’intentar quedar-hi el menys possible.

coL·Lecció La Suda tranSvària, 20

ISBN: 978-84-9975-678-3

218 pàgs.

Rústica amb solapes

14 x 21 cm

PVP: 17,00 €

Poesia autors catalans

1. Llibre luxosament útil per als amants de 
la poesia que encara no han tingut ocasió 
d’aprendre el francès, però no volen renun-
ciar del tot a la gran literatura que el francès 
ha donat al món.

2. Traducció d'una selecció de poemes de 
l'autor, amb textos de Boudelaire, Saint 
Amant, Jean de la Fontaine, Victor Hugo i 
Rimbaud, entre altres.

3. Pere Rovira: “He triat els poemes seguint 
el criteri del gust i m’he deixat convèncer per 
la singularitat, l’extravagància o la diversió”. 
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Pere Rovira va començar a traduir poemes fran-
cesos per devoció, però també per necessitat de 
distracció, en un moment difícil. L’any 2008 va pu-
blicar Vint-i-cinc flors del mal de Charles Baudelai-
re, i l’any següent, Les roses de Ronsard, que era 
el primer recull d’una certa extensió que de Pierre 
de Ronsard es publicava en català.

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 756783

9 788497 796934 9 788479 358310



 
filologia

Criticar el text
Per una metodologia de 

l'aparat crític d'autor
Joan R. Veny-Mesquida

L’elaboració d’una edició crítica passa per diverses 
fases: la fase heurística, de compilació i col.lació 
dels testimonis; la fase analítica, d’examen i selec-
ció de les variants i de filiació dels testimonis; la 
fase sintètica, de constitució del text i dels apa-
rats, i la fase ecdòtica, de disposició del text i dels 
aparats. L’aparat crític és el “document” que siste-
matitza i dóna fe d’aquesta feina, que no és altra 
que la de qüestionar, mot a mot, el text, és a dir, 
de criticar el text: per això el títol d’aquest estudi.
L’objectiu d’aquest treball és intentar sistematitzar 
aquesta part metodològica que hi pugui haver en 
la disposició de l’aparat d’autor d’una edició críti-
ca. Dominar la part de ciència hauria de ser condi-
ció prèvia per introduir-se en el món de l’ars eden-
di: per això el subtítol d’aquest estudi.

Col·leCCió Trossos, 8

ISBN: 978-84-9975-697-4

216 pàgs.

Rústica amb solapes

14 x 21 cm

PVP: 18,00 €

Crítica literària

1. Volum que aplega l'estat de la qüestió 
per continuar avançant, aprofitant el bo 
i millor de les aportacions fetes fins avui i 
estructurant-les en una proposta concreta.

2. L'estudi se centra únicament en els textos 
contemporanis, amb alguna excepció. 
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Joan R. Veny-Mesquida és professor de la Uni-
versitat de Lleida, a la Facultat de Filologia Cata-
lana i Comunicació i ha escrit diverses obres rela-
cionades amb la crítica i els estudis literaris. 

Altres títols de la col·lecció: 

9 788499 756974

9 788499 751344 9 788499 754284



 
teatre Jean-Claude Grumberg és autor de 

teatre i guionista de cinema i de tele-
visió. Se l'ha considerat “l’autor tràgic 
més divertit de la seva generació”. Ha 
escrit més de 35 obres. Al llarg de la 

seva trajectòria ha rebut nombrosos premis, com ara el 
Grand Prix de l’Académie Française, el Grand Prix de la 
SACD pel conjunt de la seva obra, el Prix de littérature 
de la Ville de Paris, a banda de 6 premis Molière. També 
ha rebut un Prix du Syndicat de la Critique i un premi 
César al millor guió. Ha estat condecorat Chevalier de la 
Légion d'Honneur i Commandeur des Arts et des Lettres 
pel govern de la República Francesa.

Ser-ho o no
Per acabar amb la qüestió jueva

JEan-cLaudE GrumbErG

Ser-ho o no és una obra construïda a partir d’un pretext 
que consta d’unes converses entre dos veïns d’una 
mateixa escala, d’horitzons, coneixements i creences 
antagònics. I en el curs d’aquestes converses hi pal-
pita d’una manera subjacent el tema de la identitat, 
com el verb del títol ja indica: la identitat col·lectiva 
i sobretot la personal, junt amb la tolerància. Ser-ho 
o no és una obra que ha après molt del teatre de 
l’absurd i l’ha superat després d’haver-se enriquit de 
la seva experiència. Jean-Claude Grumberg, per mitjà 
d’un diàleg incisiu entre els dos personatges i a través 
d’un humor irresistible i intel·ligentíssim, ens porta a 
interrogar-nos sobre els temes més importants de la 
condició humana: el compromís ètic, social i moral 
amb un mateix, amb propis i estranys, amb la llengua, 
la cultura, la història. D’on som? Qui som? Què som?

coL·Lecció teatre de repertori, 09

ISBN: 978-84-9975-684-4

106 pàgs.

Rústica

11,5 x 18,5 cm

PVP: 9,00 €

Teatre, Dramaturgia

1. El TNC va programar l’obra a finals de l’any 
2015. Al 2016 recorrerà els teatres de Catalunya.

2. Teatre polític en clau de comèdia on el 
tema general és la necessitat que tenim els 
humans de formar part d'un grup o comunitat. 

3. Josep Maria Flotats: “Quan Jean-Claude 
Grumberg em va deixar llegir el text, li vaig 
dir entusiasmat que volia muntar l’obra”.

4. És un dels pocs autors dramàtics con-
temporanis vius de l’escena francesa que 
s’estudia a l’escola, particularment la seva 
obra L’Atelier. 

Altres títols de la col·lecció:
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9 788499 756844
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ediFicis religiosos

Direcció general i coordinació: M. Mercè Tor 
Palau, cap del Departament de Salut Pública de 
l'Ajuntament de Lleida. 

Investigació històrica: Carmen Bermenjo, Fernando 
Arnó Garcia de la Barrera, Robert Teixidó Simó.

Equip tècnic del departament: M. Jesús Garcia 
Nicolau, Francisco Rivas Alcalde. 

Panteons i tombes 
del cementiri de Lleida

Catàleg historicoartístic. Departament de 
Santa Cecília. Cementiri Municipal de Lleida
dEpartamEnt dE saLut púbLica dE L'aJuntamEnt dE LLEida 

Tant el volum inicial com el que ara surt a la llum tenen 
l’objectiu de posar en valor el llegat patrimonial que 
Lleida té en el seu cementiri, amb tot l’art funerari, 
tant escultòric com arquitectònic, que envolta un mo-
ment vital tan transcendent com la mort i el comiat 
als éssers estimats. El llibre reflecteix el ric patrimoni 
del Departament de Santa Cecília, un dels més antics 
del Cementiri Municipal. S’hi ha dut a terme una pro-
funda tasca de catalogació i registre dels panteons i 
tombes, així com una cerca acurada de les principals 
categories d’aquestes obres. Cadascun d’aquests 
elements catalogats pertany a un context històric i 
social de Lleida que es reflecteix en la descripció.

coL·Lecció La paeria, 42

iSBN: 978-84-9975-688-2

98 pàgs.

Rústica amb solapes

19 x 21 cm

PVP: 16,00 €

Art religiós

1. Catàleg de les tombes i panteons de 
les 4 ïlles del Departament de Santa Ce-
cília, amb fotografies, descripció i fitxa 
tècnica.

2. Llibre amb la voluntat de reconèixer 
el gran valor del cementiri, mirall de les 
evolucions, de les dinàmiques, de les 
sensibilitats i dels processos històrics.   

Altres títols de la col·lecció:
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9 788499 752921

9 788499 756882
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narrativa

Viatge a la Via Catalana
L'aventura de dos gossos 
per retrobar el seu amo

toni strubELL i narcís franquEsa

Per què dos gossos van viatjar 250 quilòmetres per 
ser a la famosa Via Catalana? Aquesta apassionant lle-
genda explica com la Laia —una simpàtica gossa que 
ha perdut el seu amo— fa un gran viatge a través 
de Catalunya per retrobar-lo. Ho fa en companyia 
d’en Gori, un simpàtic cadell àvid de veure món. La 
seva gran aventura comença quan descobreixen que 
l’únic lloc on el poden trobar és a la Via Catalana. 
Per arribar-hi, passaran per un reguitzell de situacions 
que mostren —a través dels ulls de dos gossos— 
l’emocionant moment que viu Catalunya avui.

coL·Lecció proSeS, 94

ISBN: 978-84-9975-658-5

88 pàgs.

Rústica amb solapes

15,5 x 24,5 cm

PVP: 9,95 €

Literatura juvenil

1. Des de la divertida mirada de dos sim-
pàtics animals, els més joves poden recó-
rrer una part important del territori català 
en una data significativa de la seva història 
com ho és la Diada de Catalunya. 

2. L’edició compta amb il·lustracions a tot 
color que faciliten que els joves lectors 
gaudeixin amb la lectura. 

INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL

Toni Strubell (Oxford, Anglaterra, 1952). Té es-
crits els assaigs El cansament del catalanisme 
(1997), El moment de dir prou (2007) i What Ca-
talans Want (2010) sobre el procés sobiranista, i 
diversos llibres d'altres temàtiques. Cofundador 

de la Comissió de la Dignitat, va ser diputat al Parlament de 
2010 a 2012 i rebé la Creu de Sant Jordi el 2002.

Narcís Franquesa (1956), viu a Sant Feliu de 
Guíxols. És llicenciat en filosofia i ciències de 
l’educació per la UNED. Com a ninotaire ha pu-
blicat acudits i il·lustracions en diferents revistes 
d’àmbit local i comarcal, i ha participat en dife-

rents exposicions col·lectives.

Altres títols de l'autor: 

9 788497 796842

Pròlegs de Jordi Sànchez 
i Quim Torra 
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història local

Lleida, ahir i avui
JauMe de franciSco viLarruBLa i vidaL vidaL . pròLeG d'ànGeL roS

Dotat de tècnica i sensibilitat, Jaume de Francisco recorre en aquest llibre els carrers i les places de Lleida a la recer-
ca dels mateixos enquadraments que altres fotògrafs locals havien adoptat fa cinquanta, seixanta o setanta anys. 
Col·locades de cantó, les imatges entaulen un diàleg a través del temps que permet establir comparacions entre la 
ciutat d’abans i la ciutat d’ara, així com observar fins a quin punt ha evolucionat el paisatge urbà o de quina manera 
alguns referents arquitectònics, urbanístics o monumentals han desaparegut o han canviat, mentre que n’han sorgit 
d’altres al seu lloc, tant pel que fa al centre històric com als nous barris perifèrics. 

L’escriptor Vidal Vidal l’ha acompanyat en aquest passeig, seguint un itinerari en espiral, de dins a fora, comentant en 
sumaris peus de foto els detalls d’una evident transformació i fent notar les diferències entre les perspectives antigues 
i les actuals, a més de situar cadascuna de les dobles instantànies en el context històric corresponent.

Obra que convida i ajuda a conèixer la ciutat, combinant art i erudició, a cavall de la curiositat i la nostàlgia. 

coL·Lecció GraMaLLa, 1 

ISBN: 978-84-9975-589-2

236 pàgs./ 200 il·lustracions  

Tapa dura amb sobrecoberta

24 x 17 cm  

PVP: 20,00 €

Història il·lustrada de Lleida

1. És el primer llibre de La Gramalla, la nova col·lecció que Pagès ha engegat conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida. 
Es tracta d’una col·lecció, encapçalada per Vidal Vidal i dedicada exclusivament a la ciutat de Lleida. 

2. El primer volum és una mostra fotogràfica d’imatges d’ahir i d’avui.

3. Vidal Vidal és un escriptor lleidatà, amb una quinzena de llibres i milers d’articles a les esquenes. Jaume de Francisco 
ha treballat durant molts anys a La Caixa i, un cop jubilat, ha reprès la seva afició a la fotografia. 
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Jaume de Francisco Vilarrubla. (Lleida,1951). Va treballar molts anys com a director de ”la Caixa” 
en diverses localitats de la demarcació. Aficionat autodidacte a la fotografia, als 18 anys ja disposava 
d’un petit laboratori fotogràfic. Arran de la seva jubilació laboral, reprèn l’afició juvenil i porta a terme 
algunes exposicions i col·laboracions en llibres, sempre atent a les tècniques, anàlisis i composicions 
fotogràfiques: Panoràmiques, Hdr, Mosaics... Els seus darrers treballs daten de 2014 i són les mostres 
Espais Inusuals, a la Universitat de Lleida (visitable actualment com a exposició permanent al Palau 
Episcopal de Lleida) i Set anys de crisi, de gran format, al Departament de Cultura de la Paeria. 

Vidal Vidal. (Arbeca, 1958). Treballa com a funcionari a Lleida des de 1983 i hi viu des de 1987. Autor d’una quinzena 
de llibres i milers d’articles de premsa, la ciutat de Lleida ha estat sempre molt present en la seva obra, tant la més 
descriptiva, en què destaca el volum de més de mil pàgines La ciutat de l’oblit (1998), culminació de la sèrie Les rutes 
de Ponent, o les novel·les Esperaré el dia i la nit i Nit endins o els reculls de relats Com és que el cel no cau?, La meitat 
de zero i Una casa blanca i altres cases. El 2014, aquesta mateixa editorial va publicar l’aplec d’articles d’inspiració 
lleidatana Lleidaferit.
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